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diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

robotiky, 2018. Vedoucí práce: Konečný, Z. 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem dopravního systému pro balení hotových 

výrobků v kartonových obalech. V úvodu práce je popsána problematika současné 

možnosti robotizace při technologii balení různých typů výrobků. Dále tato práce obsahuje 

specifikaci výrobků pro dopravní systém, navržení variant dispozičního řešení, konstrukční 

řešení vybraného uzlu doložené potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací. V závěru 

práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení navržené varianty a zhodnocení dosažených 

výsledků. 
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Engineering, Department of robotics, 2018. Thesis head: Konečný, Z. 

Master thesis deals with the design of transport system for packaging of finished products 

in cardboard packages. At the beginning of the thesis is described the issue of the current 

possibility of robotization in packaging technology of different types of products. And 

another part deals include specification of products for the transport system, designing 

variants of layout solution, design of selected node, documented by necessary calculations 

and drawing documentation. At the end of the thesis was done an economic evaluation of 

the proposed variant and an evaluation of the achieved results. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

značka  popis         jednotka 

a  Zrychlení        m.s-2 

CF  Úspora nákladů v důsledku investice     Kč 

En  Náklady na roční provoz      Kč 

f  Součinitel tření       - 

Fa  Setrvačná síla posuvných hmot     N 

Ft  Síla odporu ve vedení       N 

g  Tíhové zrychlení       m.s-2 

IN  Náklady na investici       Kč 

K  Kritérium        - 

ki  Nenormovaná váha i kritéria      - 

mj  Hmotnost jezdce       kg 

MJ  Manipulační jednotka       - 

mr  Hmotnost rotoru       kg 

mz  Hmotnost zátěže       kg 

n  Počet kritérií        - 

Np  Náklady na zaměstnance za rok     Kč 

PD  Pásový dopravník       ° 

pi  Pořadí i kritéria v jeho preferenčním uspořádání   - 

Sn  Servisní náklady za rok      Kč 

T  Doba návratnosti       - 

V  Varianta řešení       - 

VD  Válečkový dopravník       ° 

α  Úhel sklonu vedení       ° 
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Úvod 

Hlavním důvodem řešení této práce, tedy návrh automatizovaného dopravního 

systému, vychází z neustále rostoucího tlaku na zvyšování kvality výrobků a produktivity 

výroby. Z ekonomického hlediska se jedná hlavně o snížení výrobních nákladů, pružnou 

reakci na přání zákazníka a v neposlední řadě odstranění fyzické námahy a zdravotně 

škodlivých vlivů. 

V první části diplomové práce se zaměřím na problematiku předprojektové a 

projektové přípravy automatizovaného pracoviště. Důraz bude kladen na navržení více 

variant řešení a správné stanovení kritérií pro výběr optimální varianty.  

V další části práce se budu zabývat konstrukčním řešením vybraného uzlu optimální 

varianty dopravního systému, které bude doplněno potřebnými výpočty a výkresovou 

dokumentací. V závěru provedu ekonomické zhodnocení finální varianty a bude tak 

stanovena celková návratnost investice. 

Závěrečným slovem bych chtěl podoktnout, že práce bude vypracována pro firmu 

DAS spol. s r.o., která se zabývá výrobou dopravní a manipulační techniky, válečkových, 

řetězových a pásových dopravníků. Věřím, že tato práce přispěje významným dílem 

k úspěšné realizaci. 
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1 Rešeršní studie 

Téma rešeršní studie bylo zaměřeno na robotizovaná pracoviště (RTP). Tato 

kapitola popisuje současné možnosti automatizace zaměřené na paletizaci výrobků a jejich 

balení. 

Závěr rešerše byl rozšířen o stavbu robotizovaného pracoviště a jeho následné 

projektování z hlediska předprojektové, projektové přípravy a praktického řešení projektu.  

1.1 Úvod do paletizace 

Proces paletizace je dnes již samozřejmou součástí téměř každého podniku, který se 

zabývá výrobou, skladováním či distribucí rychloobrátkového nebo spotřebního zboží.  

S rostoucími požadavky na přepravu zboží, která je dnes realizována i na velké 

vzdálenosti, rostou i nároky na jeho dokonalé uložení na paletu a zabalení. [2] 

Pracoviště určené pro paletizaci musí splňovat všechny předpoklady pro efektivní 

využití nasazeného robotu. Pro úspěšný návrh paletizačního pracoviště se musí nasbírat 

dostatek základních informací, podle kterých se provede rozbor dané problematiky. 

Základní informace nezbytné pro návrh pracoviště: 

· jaký produkt (typ balení) bude předmětem paletizace (krabice, pytel, plastové 

přepravky, aj.), 

· obsah balení, 

· rozměry a hmotnost, 

· vzorek produktu, 

· rozměry palety, 

· orientace palety, 

· výška palety (počet vrstev), 

· orientace výrobků na paletě (popis, štítky na bočních stranách), 

· rozměry dopravníku, na který navazují periferie pracoviště, 

· výška stropu, 

· velikost plochy pro instalaci pracoviště (překážky, kterým je nutné se vyhnout). 

S ohledem na dostupný prostor pro vytvoření pracoviště jsou zvažována další přídavná 

zařízení, jako je např. zásobník palet, zařízení pro pokládání ochranné fólie, atd. [1] 
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1.2 Paletizátory 

Jsou určeny k ukládání výrobků na paletu. Současný trh nabízí, vrstvové a otočné 

paletizátory pro jednoduché výrobní linky i pro více linkové aplikace. 

Paletizátory mají snadno nastavitelné nástroje umožňující automatickou změnu 

velikosti. Poskytují také úplnou flexibilitu pro zavedení nových paletových vzorů jak pro 

stávající, tak pro případné nové velikosti. [3] 

 
Obr. 1 Paletizátor Sorma FBG-108 [4] 

 

Výhody:  

· jednoduchost ovládání a údržby, 

· odpadá duplikace a opakované úkony, jakými je například otáčení výrobku, 

· snížené náklady na práci díky automatizovanému paletování, 

· vyšší produktivita oproti ručnímu paletování, 

· lepší ochrana zdraví a bezpečnost při práci – odpadá riziko při manipulaci. 

Současní dodavatelé paletizátorů: 

· Alvey Group 

· Moravia Glass Technology 

· Artima 

· Aktivit spol. s r.o. 

· Smurfit Kappa 

· A další 
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1.2.1 Multi-line paletizátory 

Multi-line paletizátory obsluhují více výrobních linek najednou. Princip spočívá 

v tom, že se produkty z jednotlivých linek nashromáždí na akumulačních stolech v počtu 

dostatečném na naplnění palety, a poté jsou dávkově posílány do paletizátoru. Přitom je 

možné pro každý produkt nastavit různé parametry, jako jsou typ a velikost palety, počet 

vrstev, skladba produktů, případně ovinutí do fólie. [7] 

 
Obr. 2 Multi-line paletizace [7] 

 

Výhody multi-line řešení jsou: 

· jasné oddělení výroby a logistiky, 

· cenově výhodné řešení, 

· plně automatický provoz, 

· menší počet pracovníků obsluhy, 

· žádný (nebo velmi omezený) pohyb vysokozdvižných vozíků, 

· minimální zastavěná plocha, 

· vzdálená diagnostika a monitoring ze strany zákazníka, 

· velmi flexibilní řešení, umožňující přidávání dalších výrobních linek nebo skladeb 

zboží na paletě. 
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1.2.2 Single-line paletizátory 

Single-line paletizátory se používají k přímému napojení na výrobní linku. Díky jejich 

umístění přímo na konci linky se pro ně užívá anglického názvu „end-of-line“ paletizace. 

Toto řešení se používá všude tam, kde je kladen důraz na vysoký výkon, tedy u velkých 

objemů výroby. [8] 

Výhody single-line řešení jsou: 

· vysoký výkon, 

· vysoké finanční výnosy díky velké flexibilitě (výrobků a paletových složí), vysoká 

spolehlivost a nízké náklady na údržbu, 

· robustnost a spolehlivost, 

· flexibilní paletizace rozmanitých druhů výrobků, 

· minimální rozměry. 

1.3 Robotické paletizátory 

Robotické paletizátory jsou vhodné pro složitější skladby zboží na paletě, např. 

s nutností mezer uprostřed vrstvy, nebo tam, kde je několik výrobních linek s nižším 

výkonem. Díky možnosti osadit robot multifunkční uchopovací hlavou, jsou také vhodné 

pro odebírání prázdných palet, což umožňuje snížit potřebu dopravníků. Roboty umožňují 

i složitější pohyby až v 6 osách, vyznačují se šetrnou a přesnou manipulací s produkty 

a velkým pracovním dosahem. [9] 

 
Obr. 3 Robotické paletizátory [9] 
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Výhody robotických paletizátorů  

· vysoká flexibilita tvorby paletových složí, 

· možnost pohybů v 6 osách volnosti, 

· velký pracovní dosah robotu, 

· dokáže nezávisle obsluhovat několik linek, 

· robot může také vkládat proložky mezi vrstvy, 

· šetrná a přesná manipulace s produkty pomocí uchopovací hlavy vyrobené na míru. 

1.3.1 Koncové efektory paletizačních robotů 

Předmětem paletizace bývají objekty nejrůznějších tvarů, velikostí a hmotností. 

Uchopení objektu musí být jednoznačné a pevné, jelikož zde působí značné dynamické síly 

zrychlení a zpomalení ve vykonávaném procesu paletizace. [1] 

 

Obr. 4 Vakuová technika [18] 

 

Koncové efektory, pracující na mechanickém principu, případně se hojně využívá 

podtlaku. Eventuálně se jedná o kombinaci obou způsobů, kdy mechanická část hlavice 

uchopuje samotný objekt a podtlaku se využívá např. pro pokládání fólie na paletu nebo 

pro prokládání jednotlivých vrstev výrobků na paletě. Pro mechanické hlavice se 

v naprosté většině volí pneumatické pohony, které se vyznačují vysokou rychlostí a malou 

hmotností. Jako zdroj vakua se používají vývěvy anebo vakuové ejektory zapojené 

v rozvodu [1] 

Současní dodavatelé robotů a efektorů: 

· Fanuc 

· Kuka 

· ABB a mnoho dalších 
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1.4 Stohovače palet 

Stohovače neboli zásobníky palet se používají pro vydávání jednotlivých palet 

na vstupu paletizátoru nebo pro jejich stohování po depaletizaci. Zásobníky lze také použít 

pro akumulaci palet mezi paletizátorem a depaletizátorem. K dispozici jsou různá 

provedení, schopná vyhovět všem požadavkům zákazníka. [10] 

 
Obr. 5 Stohovač palet [10] 

Výhody  

· plně automatický provoz, 

· robustní konstrukce zajišťuje maximální tuhost a dlouhou životnost, 

· snadná údržba. 

Výrobci: 

· Alvey Groub 

· Winkel 

· Unik 

1.5 Inspektory palet 

Inspektory prázdných palet jsou určeny pro kontrolu integrity a rozměrů palet. 

Obvykle se používají společně se zásobníkem na poškozené palety nebo s vyřazovacím 

dopravníkem palet. Kontrola se provádí průběžně za jízdy po dopravníku, tj. palety se 

nemusí zastavovat. [10] 

Výhody 

· spolehlivá detekce poškozených palet, 

· automatický provoz, 

· k dispozici je několik typů pro různá použití.  
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1.6 Ovinovací zařízení 

Umožňují vysokou produktivitu balení, efektivnost, úroveň zabalení a spolehlivou 

fixaci. Produktivita dosahuje až 83 palet za hodinu. 

V zásadě existují čtyři druhy ovinovacích zařízení: 

· poloautomatické, které najdete ve většině skladů, 

· zařízení, kde role s fólií stojí a otáčí se paleta - to je obvykle poněkud pomalé a z 

pochopitelných důvodů zcela nevhodné pro nestabilní náklady, 

· zařízení, u nichž se rameno s fólií otáčí kolem palety, 

· zařízení, u nichž je fólie připevněna na prstenci a s ním obíhá kolem palety. [10] 

 
Obr. 6 Ovinovací stroj Helix 4 [11] 

 

Výrobci: 

· Unipack 

· Ekobal 

· Technopack 
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1.7 Projektování RTP 

Při návrhu RTP se musí postupovat systematicky a zohlednit všechny aspekty pro 

dosažení co největší efektivity využití zdrojů a uspořádání. Vychází se z analýzy 

technologie výroby a její optimalizace. V projektové fázi se mohou odhalit různé chyby, 

které se dají včas vyřešit. Změna ve výkresové dokumentaci není tak nákladná, jako 

předělání již hotového výrobku nebo zařízení. Proto se projektu věnuje veškerá péče 

s nasazením programů podporujících 3D návrhy. V dnešní době se do popředí dostává i 

virtuální realita, kde se dají s velkým úspěchem odladit všechny závažné chyby a kolize na 

budoucím pracovišti. [1] 

 

Obr. 7 Materiálový tok [12] 
 

Ve výsledku by mělo vzniknout optimální řešení vysoké technické úrovně, které 

zaručuje dosažení efektivní výroby při dodržení kvality a zároveň splňuje pracovní 

podmínky z hlediska bezpečnosti práce a hygieny. Velký důraz je kladen na minimalizaci 

potřebné plochy pro stavbu RTP. [1] 

Samotné navrhování pracoviště se skládá z několika dílčích částí: 

a. Předprojektová příprava 

Důležité je zmapování budoucího místa instalace, pokud se jedná o rozšíření 

již existující výroby. V první řadě je nutné zjistit půdorysové a výškové rozměry 

prostoru, zaznamenat rozmístění stávajícího výrobního zařízení a přívody energie. 

Dále je potřeba zaznamenat druh a podobu přepravovaného materiálu, jejich cesty 

ve výrobním procesu a zároveň pohyb lidí na pracovišti. [1]  
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b. Projektová příprava 

Zde se zpracovávají výchozí podklady pro vytvoření pracoviště a zjišťuje se 

výchozí stav. Postupně vznikají navrhovaná řešení dispozičního uspořádání 

pracoviště v návaznosti na jeho správnou funkci. Popisují se stávající a nově 

navrhovaná zařízení. Neméně důležité je stanovit předpokládané náklady a provést 

technicko - ekonomický rozbor. [1] 

 
Obr. 8 Popis pracoviště [5] 

 

Na základě navrhovaného řešení se vytvoří výkresová a textová dokumentace, kde se 

vyobrazí a popíší všechna zařízení obsažená na pracovišti. Dokumentace je např. 

vytvořena ve dvou variantách, pro možnost výběru dle technického nebo ekonomického 

hlediska.  

Dále je nutné popsat pohybové studie na pracovišti v závislosti na čase, aby bylo 

zřejmé, jak na sebe mají jednotlivé úkony navazovat. Určit spolupráci výrobních strojů 

s periferními zařízeními a stanoví se lidský zásah na pracovišti, který s sebou přináší 

požadavky na bezpečnost. [1] 
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Po vyjasnění všech technických uzlů, řízení a uspořádání, se přistupuje k realizaci 

daného pracoviště. Po vybudování pracoviště nastává fáze zkoušek, kde se odstraní 

náhodné nedostatky seřízením strojů a zařízení. [1] 

 
Obr. 9 Bezpečnostní prvky [6] 

 

Velký důraz je samozřejmě kladen na bezpečnost a ochranu zdraví, z toho důvodu se 

provádí analýza rizik pro zajištění maximální bezpečnosti při jednotlivých fázích procesu. 

U komplexních zkoušek je přítomen zákazník i dodavatel. Pokud je vše shledáno 

v pořádku a v souladu se všemi požadavky, nastává zkušební provoz. [1] 

Pokud zkušební provoz proběhl bez zjištěných závad pracoviště, bude uvedeno 

do trvalého provozu. Z ekonomického hlediska se hodnotí úspora pracovníků a přínos 

nového pracoviště.  
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2 Stanovení požadavků 

Požadavkový list vychází z podmínek zákazníka sestavený ve spolupráci s firmou 

DAS spol. s r. o. 

2.1 Požadavky na dopravní systém 

- Takty: z 1. linky 3 MJ/min 

z 2. linky 5 MJ/min 

- Směnnost: 3/den 

- Specifikace prostředí dle ČSN 33 2000-3: Běžné 

- Rozměry pracoviště nutné dodržet dle layoutu, viz příloha A (Obr. 1) 

- Nejtěžší krabice 28 kg 

- Robot od výrobce FANUC  

- Efektor: podtlaková hlavice- vývěva 

- Ponechat průchozí prostor v prostoru kanceláří 

2.1.1 Rozměry a hmotnosti palet 

Tab. 1 - Rozměry a hmotnost palet 

Palety  

Výrobek Délka Šířka Výška Hmotnost počet/pal. 

Výrobek 1 (120x80) 1 100 mm 955 mm 930 mm 282 kg 18 ks 

Výrobek 1 (140x60) 1 310 mm 945 mm 930 mm 268 kg 18 ks 

Výrobek 1 (160x80) 1 490 mm 945 mm 930 mm 305 kg 18 ks 

Výrobek 1 (110x160) 1 490 mm 645 mm 930 mm 185 kg 9 ks 

Výrobek 2 940 mm 760 mm 1 000 mm 306 kg 34 ks 

Výrobek 3 980 mm 820 mm 1 000 mm 306 kg 34 ks 

Výrobek 4 1 540 mm 880 mm 980 mm 224 kg 8 ks 

Pozn.: červená největší rozměr palety / zelená nejmenší rozměr palety 

2.2 Zařízení pro centrování prokladů 

- Rozměr palet, viz kap 2.1.1 (centrovat se budou prázdné palety) 

- Rozměr největšího prokladu: 1490(d) x 940(š) x 2(v) mm 

- Rozměr nejmenšího prokladu: 940(d) x 760(š) x 2(v) mm 

- Max. hmotnost prázdné palety 5kg 

- Zařízení umístit v dosahu robotu 

- Odběr hlavicí robotu  
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3 Specifikace výrobků pro dopravní systém 

3.1 Výrobek 1 

· elektricky nastavitelná výška v rozmezí 65 až 125 cm, 

· změna pozice mezi sezením a stáním, 

· splňuje požadavky na bezpečnost, odolnost a stabilitu dle norem: EN 527-2 a 

ANSI/BIFMA X5.5. 

 
Obr. 10 Výrobek 1 [19] 

 

Tab. 2 - Rozměry výrobku 1 

Rozměry výrobku [19] 

Délka 1 600 mm 

Šířka 800 mm 

Min. výška: 650 mm 

Max. výška: 1 250 mm 

Max. nosnost: 70 Kg 

Rozměr krabice 470x1070x103 mm 

Hmotnost 15 Kg 

 

· rozměry palet pro paletizaci, viz kap. 2.1.1, 

· rozpis paletizace, viz kap 3.1.1. 
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3.1.1 Schéma požadavků pro paletizaci a balení 

 

1. Na hotovou krabici lepit štítek 

NLACD (viz červená šipka) 

2. Paletizace 

Výrobek 1 (120x80) 

· krabic na pal.: 18 ks, 

· hmotnost pal.: 282 kg, 

· na otočném kříži se neotáčí žádná 

krabice, proklad na poslední řadě. 

Výrobek 1 (140x60) 

· krabic na pal.: 18 ks, 

· hmotnost pal.: 268 kg, 

· na otočném kříži se neotáčí žádná 

krabice, proklad na poslední řadě. 

Výrobek 1 (160x80) 

· Počet krabic na pal.: 18 ks, 

· Hmotnost pal.: 305 kg, 

· Na otočném kříži se neotáčí žádná 

krabice, proklad na poslední řadě. 

Výrobek 1 (110x160) 

· Počet krabic na pal.: 9 ks, 

· Hmotnost pal.: 185 kg, 

· Na otočném kříži se otáčí (180°) 

každá druhá krabice, proklad na 

poslední řadě. 

 

3. Na paletu lepit rohovníky a zabalit do 

ovinovací fólie 

 
Obr. 11 Obsah krabice 

 

 
Obr. 12 Výrobek 1 (120x80) 

 

 
Obr. 13 Výrobek 1 (140x60) 

 

 
Obr. 14 Výrobek 1 (160x80) 

 

 
Obr. 15 Výrobek 1 (110x160) 
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3.2 Výrobek 2 

· Sklopný nástěnný stůl. 

 
Obr. 16 Výrobek 2 [19] 

 

Tab. 3 - Rozměry výrobků 

Rozměry výrobku [19] 

Hloubka 600 mm 

Šířka 740 mm 

Výška 430 mm 

Rozměr krabice 470x760x30 mm 

Hmotnost 9 kg 

 

· rozměry palet pro paletizaci, viz kap. 2.1.1, 

· rozpis paletizace, viz kap 3.2.1. 
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3.2.1 Schéma požadavků pro paletizaci a balení 

 

 

1. Na hotovou krabici lepit štítek 

NLACD (viz Obr. 18 červená šipka) 

 

 

 

 

2. Paletizace 

· Počet krabic na pal.: 34 ks, 

· Hmotnost pal.: 306 kg, 

· Na otočném kříži dochází k 

otáčení (180°) v tomto pořadí: 

neotáčí – otáčí – otáčí – neotáčí – 

neotáčí – otáčí, 

· proklad na poslední řadě. 

 

 

 

3. Na paletu lepit rohovníky a zabalit 

do ovinovací fólie 

 

 

 

 

 

 
Obr. 17 Výrobek 2 (krabice) 

 

 

 

 

 
Obr. 18 Výrobek 2 (plná paleta) 

 

 

 
Obr. 19 Rohovník 
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3.3 Výrobek 3 

· Rozkládací jídelní stůl se 2 přídavnými deskami a s místem pro 4–8 osob. 

 
Obr. 20 Výrobek 3 [19] 

 

Tab. 4 - Rozměry výrobků 

Rozměry výrobku [19] 

Délka 1 800 mm 

Min. délka 1 400 mm 

Max. délka 2 200 mm 

Šířka 840 mm 

Výška 740 mm 

Rozměr krabice 400x960x30 mm 

Hmotnost 9 Kg 

 

· rozměry palet pro paletizaci, viz kap. 2.1.1, 

· rozpis paletizace, viz kap 3.3.1. 
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3.3.1 Schéma požadavků pro paletizaci a balení 

 

 

 

1. Na hotovou krabici lepit štítek 

NLACD (viz Obr. 22 červená šipka) 

 

 

 

 

 

 

2. Paletizace 

· počet krabic na pal.: 34 ks, 

· hmotnost pal.: 306 kg, 

· na otočném kříži se otáčí (180°) 

každá druhá krabice, proklad na 

poslední řadě. 

 

 

 

 

3. Na paletu lepit rohovníky a zabalit 

do ovinovací fólie 

 

 

 

 

 
Obr. 21 Výrobek 3 (krabice) 

 

 

 

 

 
Obr. 22 Výrobek 3 (plná paleta) 

 

 

 
Obr. 23 Rohovník 
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3.4 Výrobek 4 

· pracovní stanice poskytuje pohodlné pracovní místo, 

· malé police zavěšené z vnitřní nebo vnější strany bočních panelů. 

 
Obr. 24 Výrobek 4 [19] 

 

Tab. 5 - Rozměry výrobku 

Rozměry výrobku [19] 

Max. šířka 1 850 mm 

Min. šířka 1 400 mm 

Výška: 1 460 mm 

Hloubka 740 mm 

Rozměr krabice 840x1530x123 mm 

Hmotnost 28 Kg 

 

· rozměry palet pro paletizaci, viz kap. 2.1.1, 

· rozpis paletizace, viz kap 3.4.1. 
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3.4.1 Schéma požadavků pro paletizaci a balení 

 

 

 

1. Na hotovou krabici lepit štítek 

NLACD (viz Obr. 26 červená šipka) 

 

 

 

 

2. Paletizace 

· Počet krabic na pal.: 8 ks, 

· Hmotnost pal.: 224 kg, 

· Na otočném kříži dochází k 

otáčení (180°) v tomto pořadí:  

na začátku se otáčí třetí krabice 

pak opakovaně každá čtvrtá, 

· proklad na poslední řadě. 

 

 

 

3. Na paletu lepit rohovníky a zabalit 

do ovinovací fólie 

 

 

 

 

 

 
Obr. 25 Výrobek 4 (krabice) 

 

 

 

 

 
Obr. 26 Výrobek 3 (plná paleta) 

 

 

 
Obr. 27 Rohovník 
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3.5 Shrnutí 

Na Obr. 28, 29 jsou vyobrazeny všechny výrobky a k nim odpovídající palety. 

Výrobek 2, 3 a 4 se kvůli těžišti a rozložení hmotnosti na paletě otáčejí o 180°. 

Z Obr. 28, 29 je patrné že krabice č. 1, 2, 3, 5 a 6 se ukládají na jednu paletu, dvě 

krabice vedle sebe. Krabice č. 4 a č. 7 jsou na paletě samostatně. 

Šipky znázorňují lepení etiket. Na výstupu z točny etikety vždy na přední straně 

krabice ve směru jízdy, popř. na levé straně krabice ve směru jízdy. 

Pro balící linku č. 1 – výrobky 1 až 3 

Pro balící linku č. 2 – výrobek 4 

 
Obr. 28 Výrobky a palety 

 

 
Obr. 29 Plné palety 
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4 Varianty dispozičního řešení dopravního systému 

Každá varianta musí obsahovat zařízení pro ukládání zabalených výrobků na paletu. 

Vstupem do dopravního systému jsou dva balící stroje. Plnou paletu je nutno opatřit 

rohovníky a paletovým štítkem a zabalit na ovíjecím stroji. Výstup z linky se nachází  

o podlaží níže. 

4.1 1. Varianta dispozičního řešení 

1. varianta dispozičního řešení zahrnuje dva 3osé manipulátory pro ukládání 

zabalených výrobků na paletu. Pro přepravu plných palet byly použity pásové dopravníky, 

pro změnu směru točna a průjezd přes zeď skrze protipožární vrata transferový vozík.  

 
 

Obr. 30 Varianta č. 1 (ISO pohled) 

Pro lepení rohovníků byla linka opatřená pracovní pozicí, kde se nachází obsluha 

linky. Z pracovní pozice vždy nalepí dva rohovníky z jedné strany palety. Poté paletu otočí 

pomocí dopravníkové točny a nalepí zbylé rohovníky.  

V návaznosti na předchozí krok bude paleta opatřena paletovým štítkem a zabalena 

do fólie. Hotová paleta pokračuje skrze zdviž do následujícího patra k expedici. 
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Popis jednotlivých strojních zařízení varianty, viz Obr. 31 

 
Obr. 31 Popis varianty č. 1 (Půdorys) 
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4.2 2. Varianta dispozičního řešení 

2. varianta dispozičního řešení zahrnuje jeden paletizační robot od firmy Fanuc řady 

410iC/185 opatřen podtlakovou hlavicí. Pro přepravu plných palet byly použity pásové 

dopravníky, pro změnu směru točna a průjezd přes zeď skrze protipožární vrata transferový 

vozík.  

 
 

Obr. 32 Varianta č. 2 (ISO pohled) 

Paletizačním místem jsou dva dopravníky, na kterých je umístěna paleta. Robot na 

tyto palety odkládá hotové zabalené výrobky. Po naplnění paleta pokračuje skrze točnu na 

transferovém vozíku po pásových dopravnících k další sekci (lepení rohovníků). 

Pro lepení rohovníků byla linka opatřená pracovní pozicí, kde se nachází obsluha 

linky. Z pracovní pozice vždy nalepí dva rohovníky z jedné strany palety. Poté paletu otočí 

pomocí dopravníkové točny a nalepí zbylé rohovníky.  

V návaznosti na předchozí krok bude paleta opatřena paletovým štítkem a zabalena 

do fólie. Hotová paleta pokračuje skrze zdviž do následujícího patra k expedici. 
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Popis jednotlivých strojních zařízení varianty, viz Obr. 33 

 
Obr. 33 Popis varianty č. 2 (Půdorys) 

 

Specifikace robotu: 

 
Obr. 34 Fanuc 410iC/185 [16] 

 

Tab. 6 - Parametry robotu [16] 

Počet os robotu 4 

Nosnost robotu 185 Kg 

Pracovní dosah 3143 mm 
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4.3 3. Varianta dispozičního řešení 

3. varianta dispozičního řešení zahrnuje 2 paletizační roboty od firmy Fanuc řady 

440 s podtlakovou hlavicí. Pro přepravu plných palet byly použity pásové dopravníky, pro 

změnu směru točna a průjezd přes zeď skrze protipožární vrata transferový vozík. 

Paletizačním místem jsou dopravníky, na kterých je umístěna paleta. Robot číslo 1 i 

2 na tyto palety odkládají hotové zabalené výrobky. Po naplnění paleta pokračuje k další 

sekci. 

 

Obr. 35 Varianta č. 3 (ISO pohled) 

 

Pro lepení rohovníků byla linka opatřená pracovní pozicí, kde se nachází obsluha 

linky. Z pracovní pozice vždy nalepí dva rohovníky z jedné strany palety. Poté paletu otočí 

pomocí dopravníkové točny a nalepí zbylé rohovníky.  

V návaznosti na předchozí krok bude paleta opatřena paletovým štítkem a zabalena 

do fólie.  

Hotová paleta pokračuje skrze zdviž do následujícího patra k expedici. 
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Popis jednotlivých strojních zařízení varianty, viz Obr. 36 

 
Obr. 36 Popis varianty č. 3 (Půdorys) 

 

Specifikace robotu, viz kap. 4.2 
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4.4 Výběr optimální varianty  

Výběr optimální varianty bylo provedeno pomocí vícekriteriální analýzy. 

Postup aplikace:  

 Krok 1: Určení a vepsaní kritérií do tabulky 

Tab. 7 - Hodnocená kritéria 

Hodnocená kritéria 

Hodnocená kritéria Název Popis 

K1 Odhadovaná cena 
Kalkulace nákladů na strojní 
zařízení obsažené v návrhu 

K2 Náročnost realizace 
Montáž, manipulační prostor, 

servis 

K3 Energetická náročnost Součet výkonů strojních zařízení 
K4 Zástavbový prostor Zastavěná plocha v m2 

K5 Stavební a jiné úpravy 

Nutnost úpravy haly 
(vzduchotechnika, stavební 

úpravy) 
K6 Hodnocení zákazníka Preference zákazníka 

 

4.4.1 Rozbor kritérií 

Tab. 8 - Rozbor kritéria č. 1 

Kritérium Varianta Popis 

K1 

V1 viz příloha B (Tab. 1) 

V2 viz příloha B (Tab. 2) 

V3 viz příloha B (Tab. 3) 
 

Tab. 9 - Rozbor kritéria č. 2 

Kritérium Varianta Popis 

K2 

V1 Náročná montáž, málo místa pro elektroinstalaci,  

V2 Lepší prostor pro údržbu, montáž jednodušší, složitější oživení 

V3 Méně prostoru pro elektroinstalaci 
 

Tab. 10 - Rozbor kritéria č. 3 

Kritérium Varianta Popis 

K3 

V1 21,9 kW 

V2 16,8 kW 

V3 16,9 kW 
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Tab. 11 - Rozbor kritéria č. 4 

Kritérium Varianta Popis 

K4 

V1: 137 m2 

V2 194 m2 

V3 179 m2 
 

Tab. 12 - Rozbor kritéria č. 5 

Kritérium Varianta Popis 

K5 

V1 Částečné zpevnění stropu 

V2 Zpevnění stropu není vyžadováno 

V3 Zpevnění stropu po celé délce haly 
 

Tab. 13 - Rozbor kritéria č. 5 

Kritérium Varianta Popis 

K6 

V1 
Při poruše nelze provozovat, špatná manévrovatelnost, hustá 

zástavba 

V2 Přístup z jednoho místa, při poruše možnost dát paletu bokem 

V3 
Špatný manévrovací prostor, částečný provoz při poruše, hustá 

zástavba 

 

 Krok 2: Určení významnosti, viz Tab. 14 

 Krok 3: Zajištění počtu preferencí pro jednotlivá kritéria, viz Tab. 14 

 Krok 4: Stanovení pořadí kritérií podle počtu preferencí. (Nejdůležitější kritérium 

s nejvyšším počtem preferencí je na 1. místě), viz Tab. 14 

Aplikace vztahu: 

 ! = " + 1 # $! (1)  

Kde:  ! %%# %%%"&"'()'*,"á%*á-,%. # /é-'% (./&(.,%0� 2  

"%%% # %%%$'3&/% (./&(.í [#] 

$! %%# %%%$'4,5í%. # /é-'% (./&(.,%*%6&-'%$(&7&(&"3"í)%89$'4á5á"í%[#] 

Krok 5: Výpočet normované váhy dosazením do vztahu: 

*! =
 !

:  !;
;<>

 (2)  
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Tab. 14 – Určení významnosti 
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 Preference  ! "! #! 

K1 - 1 1 1 1 6 4 2. 5 0,24 

K2 1 - 2 4 5 6 1 5. 2 0,1 

K3 1 2 - 4 5 6 0 6. 1 0,05 

K4 1 4 4 - 4 6 3 3. 4 0,2 

K5 1 2 5 5 - 6 2 4. 3 0,14 

K6 6 6 6 6 6 - 5 1. 6 0,29 

∑         21 1 

 

Krok 6: Bodovací metoda 

Tab. 15 - Stupnice hodnocení 
Stupnice hodnocení 

Vysoká úroveň 10 

- . 

- . 

Nepříznivý stav 1 

Krok 7: Přiřazení bodů variantám v jednotlivých kritériích, viz Tab. 16 

Krok 8: Výpočet hodnoty varianta stanovení pořadí varianty, viz Tab. 16 

Tab. 16 - Párové porovnání a určení normované váhy 

Č. Kritérium Váha V1 V2 V3 

1 Odhadovaná cena 0,24 
6 9 5 

1,44 2,2 1,2 

2 Náročnost realizace 0,1 
8 7 8 

0,8 0,7 0,8 

3 
Energetická 
náročnost 

0,05 
5 8 7 

0,25 0,4 0,35 

4 Zástavbový prostor 0,2 
8 6 7 

1,6 1,2 1,4 

5 
Stavební a jiné 

úpravy 
0,14 

5 7 4 

0,7 1 0,56 

6 
Hodnocení 
zákazníka 

0,29 
2 6 3 

0,6 1,75 0,9 

 ∑  5,4 7,3 5,2 

 Pořadí  2. 1. 3. 
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5 Konstrukční řešení vybraného uzlu optimální varianty 

V této kapitole se nachází konstrukční řešení vybraného uzlu zvolené varianty, které 

byly doloženy potřebnými výpočty a výkresovou dokumentací.  

Jako vybraný uzel byl zvolen dopravník pro centrování palet a prokladů. 

5.1 Vstupní požadavky 

Požadavky na dopravník pro centrování jsou uvedeny v kap 2.1 

Z důvodu, že zákazník není schopen zajistit stále stejnou pozici palety vůči robotu, je 

nutno provést vycentrování palety/prokladu. 

Pro centrování byl zvolen válečkový dopravník. Robot umístí paletu/proklad (MJ) na 

válečky, válečky posunou MJ k prvnímu dorazu (čelo dopravníku). Dále pod dopravníkem 

je umístěn lineární motor, který bude přitlačovat MJ k druhému dorazu (bočnice 

dopravníku). Po vycentrování robot uchopí paletu a přesune ji na pásový dopravník, kde 

bude probíhat paletizace. 

Tím je zajištěna stále stejná poloha palety na pásovém dopravníku pro paletizaci. 

5.2 Návrhový výpočet pohonu válečkového dopravníku 

Návrhový výpočet pohonné jednotky byl proveden v podnikovém programu od 

firmy SEW eurodrive, viz příloha C. Motor a převodovku z důvodu dodržení stejného 

výrobce u všech dopravníku, volím od výrobce LENZE. 

Parametry motoru s převodovkou: 

Tab. 17 – parametry motoru s převodovkou 

Výrobce Lenze 

Motor MD 063-12 

Převodovka g500-H45 

Jmenovitý výkon 0,12 kW 

Jmenovitá frekvence 50 Hz 

Převodový poměr 8,935 

Výstupní otáčky 159,5 r  min!" 

Výstupní točivý moment 7 N  m 

Moment setrvačnosti 3,389 kg  cm# 

Stupeň krytí IP55 
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5.2.1 Volba válečků dopravníku 

Byly zvoleny poháněné válečky od firmy Interroll řady 1700 o průměru 40mm, 

přenos krouticího momentu od motoru je zajištěn pomocí kruhových řemínků PU RU 5 od 

firmy Reko, viz (Tab. 18, 19).  

 
Obr. 37 Váleček Interroll rozměry [13] 

 

Tab. 18 – Válečky Interoll Specifikace [13] 

EL=AGL 1200 mm 

RL 1190 mm 

Průměr válečku d 40 mm x 1,5 mm 

Hřídel s vnitřním závitem d10/M6x12 mm 

Drážky pro řemínky 2x D=28,4 mm 

 

 
Obr. 38 Kruhový řemen PU RU 5 

 

Tab. 19 – Kruhové řemínky specifikace [17] 

Průměr řemínku  5 mm 

Obvod 195/315 mm 

Rozteč 50 mm 

Ostatní Spojený 
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5.3 Konstrukce rámu dopravníku 

Rám dopravníku je tvořen ze svařované konstrukce z profilů jakl 100x60x4 mm. Na 

rámu jsou umístěné patky pro uchycení válečkového dopravníku, uchycení kolejnice a 

lineárního pohonu. Deska motoru je přivařená k rámu dopravníku. Konstrukce rámu 

vychází z metodiky firmy DAS (postup navrhování svařované konstrukce), z tohoto 

důvodu nebude prováděna pevnostní analýza. Popis konstrukce, viz Obr. 39. 

 
Obr. 39 Rám dopravníku 

 

5.4 Návrh a výpočet konstrukce pojezdu pro centrování 

Centrování bylo navrženo jako jednoduchá svařovaná konstrukce, která je umístěna 

na lineárním vedení. Pohyb konstrukce zajišťuje lineární pohon.  

5.4.1 Návrh lineárního pohonu 

Stanovení síly odporu ve vedení: 

 ! = "#$ +#% +#&' ( ) ( *,-. ( / 

 ! = 014 + 5 + 12 ( 9381 ( 637 

 ! = 1:734;< 

(3)  

Kde: #$ ;> ;?#,@A,-@;BCDE*C;[F)], #% ;> ;?#,@A,-@;Dá@G�C;[F)]; 

#& ;> ?#,@A,-@;H,@,HI;[F)], ); > ;@í?,Jé;DHK*?LCAí;[# ( -MN] 

.; > ;ú?CL;-FL,AI;JCECAí;[°] 

/; > ;-,IOPAP@CL;@QCAí;[>] 
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 Setrvačná síla posuvných hmot: 

 ! = "#$ +#% +#&' ( ) 

 ! = *14 + 5 + 1, ( 1 

 ! = 20-. 

(4)  

Kde: #$ -/ -3#678697-:;<>?;-[@A]  

#% -/ -3#678697-<á7B�;-[@A]- 

#& -/ 3#678697-C676CD-[@A] 

)- / -<CE?3F;8í-[# ( 9GH] 

 Stanovení celkové síly: 

I =  J +  ! 

I = 1KLM4 + 20 

I = 15LM4-. 

(5)  

 

Na základě výpočtů byl zvolen lineární motor SMC LEY40A-400CM-R5CP18 

s kloubovou hlavicí. Návrh a volba pohonu byla konzultována se zástupcem firmy 

SMC. Parametry viz Tab. 20. [14] 

 
Obr. 40 Lineární pohon SMC 

 

Tab. 20 – SMS lineární pohon parametry [14] 

Max. výsuv  400 mm 

Tlačná/tažná síla 283 N 

Přesnost polohování +- 0,02 mm 

Pohon Krokový motor 

Napětí 24VDC 

Umístění pohonu Na konstrukci 

Klubová hlavice KJ14UK 
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5.4.2 Konstrukční řešení centrování 

Tlačný rám je sestaven ze svařovaného rámu. Na rámu jsou uchyceny 4 vozíky 

lineárního vedení Haberkorn BM W 25 - A. Přitlačení manipulační jednotky je zajištěno 

pomocí 28 trnů umístěných na rámu procházející mezi válečky. Viz (Obr. 41, 42, 43). 

 
Obr. 41 Tlačný rám 

 

 
Obr. 42 Umístění na konstrukci 
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5.5 Výsledné konstrukční řešení 

Výsledné konstrukční řešení je zobrazeno na Obr. 43. 

 
Obr. 43 Dopravník pro centrování  

Největší a nejmenší paleta/proklad (MJ) k centrování. 

 
Obr. 44 MJ k centrování 
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Detail pohonu přes řemínky (bez krytu) 

 

Obr. 45 Detail pohonu přes řemínky 

 

 

Obr. 46 Detail pohonu bez bočnice 
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5.6 Začlenění do dispozice dopravního systému 

Centrovací dopravník byl umístěn vedle pásových dopravníků, které jsou určeny 

k paletizaci, viz (Obr. 47, 48). 

 
Obr. 47 Dispozice dopravního systému 

Půdorys dopravního systému s dosahem robotu. 

 

Obr. 48 Půdorys dispozice dopravního systému 
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5.7 Testovací provoz 

Při testování dopravníku se vyskytl problém s pohonem válečků. Pohybovala se 

pouze část válečků. Na konci dopravníku řemínky na válečcích prokluzovaly vlivem 

špatné účinnosti řemínků (dodavatel ani po reklamaci nedodal řemínky s udávanou 

účinností) a znemožňovaly tak jejich roztočení. Z toho důvodu bylo navrženo nové 

upravené řešení dopravníku pro centrování palet a prokladů. 

5.7.1 Navržené řešení 

U stávajícího dopravníku byly válečky rozděleny do 4 samostatných sekcí pro 

zajištění lepší účinnosti mezi válečkem a řemínkem. Z tohoto důvodu byl přidán další 

motor Lenze stejných parametrů, viz kap 5.2. Jelikož jeden motor pohání dvě sekce 

válečků, je nutná výměna řemenice jednodrážkové za 2 drážkovou a nahradit řemínky u 

pohonu. Dále bylo nutno vyvrtat nové díry pro uchycení druhého pohonu a vyřezat otvor 

pro řemínky do bočnice, viz Obr. 49, 50. 

 

Obr. 49 Výsledné řešení dopravníku 

 

 
Obr. 50 Detail rozmístění pohonu 
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6 Ekonomické zhodnocení zpracované varianty 

Na požadavek zákazníka byla realizace rozdělena do třech etap I, II, III. Etapa I je již 

zrealizována. Pracovníci zboží skládají ručně na paletu a svážejí k točně k zabalení. Etapy 

II a III jsou v současné době v realizaci a testování.  

Etapa II - automatizované balení pomocí robotu. 

Etapa III - spojení linky s etapou I (balení)a II, viz (Obr. 51). 

 

Obr. 51 Rozdělení etap 

V mé části práce jsem se zabýval cenovou kalkulací a návratnosti etapy II a III. 

Cenová kalkulace etapy II a III, viz příloha B (Tab. 2). 

6.1 Návratnost investice 

Tab. 21 – Náklady 

Potřebný počet zaměstnanců před realizací  5 

Potřebný počet zaměstnanců po realizaci 1 

Úspora zaměstnanců 4 

Celkové náklady počáteční investice 5 289 000 Kč 

Náklady na jednoho pracovníka za rok 350 000 Kč 

Servisní a jiné náklady za rok 100 000Kč 

Náklady na roční provoz dopravního systému 
3% 

z celkové počáteční investice 
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Výpočet byl proveden podle vzorce prosté doby návratnosti. Největší nevýhodou 

tohoto kritéria je, že zanedbává efekty po době návratnosti a zanedbává fakt, že peníze lze 

vložit do jiných investičních příležitostí. [15] 

Úspora nákladů za rok: 

 ! = 4 " #$ % &' % (' 

 ! = 4 " 350)000 % 100)000 % 150)000 

 ! = 1 150 000)*+ 

(6)  

Kde: #$ )% )#á,-./2)6.)7.89:;6.6<>)7.)?@,)[*+]  

&' )% )&>?AB:6í)6á,-./2)7.)?@,)[*+]) 

(' )% #á,-./2)6.)?@+6í)C?@A@7)[*+] 

Doba návratnosti: 

D =
E#

 !
 

D =
5)FGH)000

1 150)000
 

D = 4IJ)?@,K 

(7)  

Kde: E#) % #á,-./2)6.)B6A>:;B<B)[*+]  

 !) % )Ú:C@?.)6á,-./L)A)/L:->/,L)B6A>:;B<>)[*+]) 

 

Na základě výpočtů je návratnost investice na dopravní systém do 5 let, respektive 

zhruba ve třetím kvartále čtvrtého roku. 
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7 Závěrečné zhodnocení dosažených výsledků 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout dispoziční řešení dopravního systému pro 

balení hotových výrobků v kartonových obalech, konstrukční řešení vybraného uzlu a 

ekonomické zhodnocení navržené varianty. 

V první části byly navrženy celkem 3 varianty řešení dopravního systému, jako 

optimální varianta (dle vícekriteriální analýzy) se ukázala varianta číslo 2, tedy varianta 

s jedním paletizačním robotem Fanuc 410iC/185. 

V druhé části práce jsou specifikovány výrobky pro dopravní systém, rozměry, 

hmotnosti palet, popis skládání na paletu atp. 

V další části práce byl navržen dopravník pro centrování kartonových palet a 

prokladů. První varianta navzdory všech výpočtů bohužel ukázala problém s pohonem 

válečků, kdy poslední řada válečků se neotáčela vlivem prokluzu řemínků (špatná účinnost 

řemínků, kterou dodavatel ani po reklamaci nebyl schopen zajistit). 

Na základě těchto problémů byla navržena druhá varianta se dvěma pohony 

stejných parametrů. Zásah do konstrukce byl minimální. Nutná byla výměna řemenice (2 

drážková) a řemínků u pohonu. Dále bylo nutno vyvrtat nové díry pro uchycení druhého 

pohonu a vyřezat otvor pro řemínky do bočnice. 

Tato varianta ve výsledném testování fungovala bez problémů! 

Začlenění do dispozice s robotem bylo navrženo tak, že se nachází vedle pásových 

dopravníku určené k paletizaci. Robot vždy uchopí prázdnou kartonovou paletu popř. 

proklad a nejprve vycentruje MJ na centrovacím dopravníku. Následně znovu uchopí již 

vycentrovanou paletu a uloží ji na pásový dopravník a pokračuje v paletizaci. 

V závěru práce bylo provedeno ekonomické zhodnocení výrobní etapy II a III. 

Celkové investiční náklady činí 5 289 000 Kč. Podle výpočtu prosté doby návratnosti je 

návratnost investice do 5 let. Tuto návratnost investice považuji za dobrou. 

Závěrečným slovem bych chtěl říci, že toto pracoviště se skutečně realizuje, fotky 

pracoviště i dopravníku pro centrování prokladů a palet přikládám v příloze D. Pracoviště 

je v současné době v testovacím provozu. 
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